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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΙΣΧΥΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  

 
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

΄΄Πανελλήνιος   
    Σύλλογος΄΄ 
Εξαρτώµενα 

Μέλη 

΄΄Πανελλήνιος 

Σύλλογος΄΄ 
Κυρίως      

Ασφαλισµένοι 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ 

1.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ - 5400 
                                                                                                  

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από οποιαδήποτε αιτία η εταιρία θα καταβάλλει στους 
δικαιούχους το παρακάτω ποσό. 
Ασφαλισµένο ποσό κατ' άτοµο  : € ---- 8.000 
Ανώτατο όριο σε περίπτωση Οµαδικού Ατυχήµατος : € ---- 1.000.000 

   
2.  ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ – D101 

                                                                                                

Σε περίπτωση που ο ασφαλισµένος µείνει Μόνιµα Ολικά Ανίκανος από ασθένεια, η εταιρία θα του καταβάλλει 
το ποσό των 
Ασφαλισµένο ποσό κατ' άτοµο  : € ---- 8.000 

  

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ - ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

3.  ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – A101 
   

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου από ατύχηµα η εταιρία θα καταβάλλει στους δικαιούχους το 
παρακάτω ποσό. 
Ασφαλισµένο ποσό κατ' άτοµο  : € ---- 15.000 

Σε συνδυασµό µε την Ασφάλεια Ζωής  : € ---- 30.000 

Ανώτατο όριο σε περίπτωση Οµαδικού Ατυχήµατος : € ---- 1.000.000 
 
4.  ΜΟΝΙΜΗ ΟΛΙΚΗ / ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – A102 

 

Σε περίπτωση που ασφαλισµένος µείνει Μόνιµα Ολικά Ανίκανος από ατύχηµα η εταιρία θα του καταβάλλει το 
ποσό των 
Ασφαλισµένο ποσό κατ' άτοµο   : € ---- 20.000 

Σε περίπτωση Μόνιµης Μερικής Ανικανότητας  θα καταβάλλεται 
στον ασφαλισµένο, ανάλογα µε το βαθµό ανικανότητας, ποσοστό 
(%) των 

 
: 

 
€ 

 
---- 

 
20.000 

Ανώτατο όριο σε περίπτωση Οµαδικού Ατυχήµατος : € ---- 1.000.000 
 
5.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ / ΑΣΘΕΝΕΙΑ – AS301 

 
Σε περίπτωση που ασφαλισµένος νοσηλευτεί  από ατύχηµα ή ασθένεια σε Νοσοκοµείο ή του παρασχεθούν 
οι πρώτες βοήθειες σε Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκοµείου, ή υποβληθεί σε επέµβαση χωρίς διανυκτέρευση,  η 
εταιρία θα του καταβάλλει τα έξοδα που πραγµατοποίησε και µέχρι του ανώτατου ετήσιου ορίου της 
παροχής αυτής.  
Ανώτατο Ποσό Κάλυψης για  Νοσοκοµειακές ∆απάνες κατά 
περίπτωση κατ’ άτοµο έως 

 
: 

 
€ 

 
50.000 

 
50.000 

     

 
  



 

 

 
 

΄΄Πανελλήνιος   
    Σύλλογος΄΄ 
Εξαρτώµενα 

Μέλη 

΄΄Πανελλήνιος 

Σύλλογος΄΄ 
Κυρίως      

Ασφαλισµένοι 

Α.  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ/ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

Όριο για δωµάτιο και τροφή ηµερησίως      
- Στην Ελλάδα έως 
- Στο Εξωτερικό ή την Μονάδα Εντατικής Παρακ. έως 

: 
: 

€ 
€ 

300 
400 

300 
400 

Ανώτατα όρια αµοιβών γιατρών, χειρουργού και 
αναισθησιολόγου και ανάλογα µε την βαρύτητα της 
χειρουργικής επέµβασης 

 
: 

 ως «πίνακα 
βαρύτητας 

χειρουργικών 
επεµβάσεων» 

ως «πίνακα 
βαρύτητας 

χειρουργικών 
επεµβάσεων» 

Εκπιπτόµενο ποσό κατ΄ έτος κατ΄ άτοµο στα Νοσηλευτήρια: 
� Υγεία 
� Ιατρικό Αθηνών (Μαρούσι) 
� Ιασώ General 

: € 500 500 

Εκπιπτόµενο ποσό κατ΄ έτος κατ΄ άτοµο  - Λοιπά Νοσηλευτήρια : € 300 300 
                  Απόδοση εξόδων :  80%* 80%* 

 

* Η απόδοση εξόδων γίνεται 100% σε περίπτωση που άλλος Ασφαλιστικός Φορέας καλύψει 
τουλάχιστον το 20% των εξόδων.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ / ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ 

Πολύ Μικρές 300,00 € 130,00 € 

Μικρές 570,00 € 320,00 € 

Μεσαίες 1.500,00 € 440,00 € 

Μεγάλες 2.250,00 € 570,00 € 

Βαρείες 3.130,00 € 690,00 € 

Εξαιρετικά Βαρείες & Ειδικές 5.000,00 € 1.050,00 € 
 
 

 

Β.  ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 

Επίδοµα Φυσιολογικού Τοκετού  : € 1.500 1.500 

Επίδοµα  Καισαρικής Τοµής  : € 1.500 1.500 
 

Γ.  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΕΞΟ∆Α ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ ΣΟΡΟΥ 

Ανώτατο ποσό κατά περίπτωση κατ΄ άτοµο  
Εκπιπτόµενο ποσό 

: 
: 

€ 
€ 

1.500 
100 

1.500 
100 

 
  



 

 

΄΄Πανελλήνιος   
    Σύλλογος΄΄ 
Εξαρτώµενα 

Μέλη 

΄΄Πανελλήνιος 

Σύλλογος΄΄ 
Κυρίως      

Ασφαλισµένοι 
Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν άλλα έξοδα ή σε περίπτωση που άλλος Ασφαλιστικός Φορέας 

∆ηµόσιος ή Ιδιωτικός καλύψει το 100% των εξόδων, µε εξαίρεση την Generali Hellas A.A.E. (χρήση ατοµικού 

ασφαλιστηρίου), τότε θα του καταβάλλεται η παρακάτω παροχή : 

 

∆.  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙ∆ΟΜΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ / ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

Ανάλογα µε την σοβαρότητα της επέµβασης ποσοστό (%) επί των        : € 2.000 2.000 
 
 
 

6 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ – S302 
∆ιαγνωστικές και Εργαστηριακές εξετάσεις µε παραπεµπτικό ιατρού και µικροεπεµβάσεις που θα 
πραγµατοποιηθούν σε ιδιωτικά ιατρεία. 
Ανώτατο όριο για Εξωνοσοκοµειακές ∆απάνες κατ’ έτος κατ’ 
άτοµο έως  

 
: 

 
€ 

 
1.000 

 
1.000 

Ανώτατο όριο για µικρές χειρουργικές επεµβάσεις που θα 
πραγµατοποιηθούν σε ιδιωτικά ιατρεία  κατά περίπτωση κατ΄ 
άτοµο έως 

 
 
: 

 
 
€ 

 
 

500 

 
 

500 
Εκπιπτόµενο ποσό κατ΄ έτος κατ΄ άτοµο (εκτός checκ up)  : € 100 100 

                Απόδοση εξόδων :  85% 85% 
 

Α.  ΠΑΡΟΧΗ CHECK UP 

Σε κάθε ασφαλισµένο άτοµο άνω των 20 ετών παρέχεται ένα Check – up ετησίως. ∆ιευκρινίζεται ότι : 

1)   Τα Προστατευόµενα µέλη (σύζυγοι και παιδιά), των ασφαλισµένων υπαλλήλων δεν δικαιούνται κάλυψης. 

2)   Το Check – up πρέπει να γίνεται µόνο στο συγκεκριµένο Ιατρικό Κέντρο που κάθε φορά ορίζεται από την 

Ασφαλιστική Εταιρία. 

3)   Το Check – up περιλαµβάνει µόνο τις εξετάσεις που περιγράφονται παρακάτω.  

4)   ∆εν θα αποζηµιώνονται έξοδα για check-up, τα οποία δεν πληρούν τους παραπάνω όρους ή που δεν 

συµπεριλαµβάνονται οι παρακάτω αναφερόµενες εξετάσεις. 

Γενική Αίµατος 

Γενική Ούρων 

Σάκχαρο αίµατος 

Ουρία / Ουρικό Οξύ 

Χοληστερόλη / Κρεατινίνη 

Ηλεκτροκαρδιογράφηµα 

Ακτινογραφία Θώρακος 

Τεστ Παπανικολάου για γυναίκες άνω των 40 ετών και PSA για άνδρες άνω των 40 ετών. 

Μαστογραφία για γυναίκες άνω των 40 ετών (σε περίπτωση ψηφιακής µαστογραφίας υπάρχει συµµετοχή 30,00€) 

  



 

 

΄΄Πανελλήνιος   
    Σύλλογος΄΄ 
Εξαρτώµενα 

Μέλη 

΄΄Πανελλήνιος 

Σύλλογος΄΄ 
Κυρίως      

Ασφαλισµένοι 

 

7.  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – Α302 

 
Αµοιβές Ιατρών, ∆ιαγνωστικές και Εργαστηριακές εξετάσεις µε παραπεµπτικό ιατρού και φάρµακα που 
παρασχέθηκαν µε συνταγή ιατρού. 
Ανώτατο όριο για Εξωνοσοκοµειακές ∆απάνες κατ’ έτος κατ’ 
άτοµο έως  

: € 1.000 1.000 

Ανώτατο όριο για Ιατρικές Αµοιβές κατ΄ επίσκεψη έως  : € 100 100 

Ανώτατο όριο για χειρουργικά έξοδα συνεπεία ατυχήµατος κατ΄ 
έτος κατ΄ άτοµο 

 
: 

 
€ 

 
500 

 
500 

Ανώτατο όριο για εργαστηριακές εξετάσεις, φάρµακα, 
φυσιοθεραπείες κατ΄ έτος κατ΄ άτοµο 

 
: 

 
€ 

 
500 

 
500 

Εκπιπτόµενο ποσό κατ΄ έτος κατ΄ άτοµο : € 100 100 

                Απόδοση εξόδων :  100% 100% 

 

  8.  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ  ΕΠΙ∆ΟΜΑ  ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ / ΑΣΘΕΝΕΙΑ – AS201 

 
                 *Ηµερήσιο επίδοµα  

  (µε έναρξη την 1η  ηµέρα νοσηλείας και µέγιστο όριο 90 ηµέρες   
  κατά περίπτωση)                                             

 
: 

 
€ 

 
50 

 
50 

 

* Το Νοσοκοµειακό επίδοµα καταβάλλεται σε περίπτωση που δεν υποβληθούν άλλα έξοδα ή σε 

περίπτωση που άλλος Ασφαλιστικός Φορέας ∆ηµόσιος ή Ιδιωτικός καλύψει το 100% των εξόδων, µε 

εξαίρεση την Generali Hellas A.A.E. (χρήση ατοµικού ασφαλιστηρίου). 

 

 

 

 

 


